UPPTÄCK FLERA
SÖMNADSPROJEKT
ONLINE!
• Mysiga kuddar
• Regnbågslampa

Mitt hem
Min stil

• Muffinstavla i 3D
• Gardiner med pom-pom-kant
• Dekorerad blus
www.husqvarnaviking.com/jade20

Sy för ett kreativt liv

RUSTAD FÖR EN NY LIVSSTIL

Utvecklad i Sverige

SÖMNADSFUNKTIONER

MASKINEGENSKAPER

• 200 mm sömnadsyta

• Unikt utformade tillbehörsfack

• Start/stopp-funktion

• 7 HUSQVARNA VIKING® snap-on
originalpressarfötter

• Sömnadsguide
• 82 vackra 7 mm breda stygn
• Stort tillbehörssortiment
• Nålstopp uppe/nere
• Knapp för rekommenderad pressarfot
• Knapphålsmätare

• Inbyggd nålträdare
• Visa rekommenderad pressarfot
• Spolning av undertråd via nålen
• LED-lampor
• LED-skärm

Smart, inbyggt förvaringsutrymme!

• Hastighetskontroll
• Reglage för att sänka matartänderna
• Frihandssömnad möjlig med valfri söm
• Sidledes spegelvändning
• 29 nålpositioner
• Justerbart pressarfotstryck

Fullständig information om tillgängliga
funktioner finns på
husqvarnaviking.com/jade20

Upplev symaskinen JADE™ 20 hos din närmaste
HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare.

w w w .h u s q v a r n a v i k i n g . c o m

Byt enkelt pressarfot med snap-onsystemet

4710225-01 VIKING, JADE, KEEPING THE WORLD SEWING & design och MADE FOR SEWERS, BY SEWERS är varumärken som tillhör Singer Sourcing Limited LLC eller
dess dotterbolag. HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB. © Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag Alla
rättigheter är förbehållna. Alla påståenden är giltiga vid tidpunkten för tryckning. Tryckt i Tyskland på miljövänligt papper.

Symaskinen JADE™ 20 har en snygg modern design.
Alla tillbehör förvaras enkelt i maskinens tre inbyggda
fack, vilket gör den snygg från alla vinklar.

OM JAG KAN, KAN DU!
Symaskinen JADE™ 20 är perfekt för nybörjare. Det finns
en sömnadsguide i locket. Jag letar bara upp tyget och
sömnadstekniken i guiden och får sedan hjälp med att hitta rätt
söm och inställningar. Tack vare sömnadsguiden kan jag sy på
alla typer av tyg utan problem.

NYA KUNSKAPER

Skapa ett hem helt i din stil!
När jag flyttade till min lilla lägenhet ville jag skapa ett hem som verkligen speglar vem jag
är. Som tur var hittade jag en symaskin som kunde förverkliga mina drömmar! Min JADE™
20 har hjälpt mig att skapa färgglada kreationer. Sömnadsguiden visar hur jag ska ställa

Det är fantastiskt att sy! Jag kan förverkliga mina
idéer med tyger, färger och mönster och skapa
ett personligt hem. Olika sömmar och tekniker
kräver olika pressarfötter. Min JADE™ 20 kommer
med 7 olika pressarfötter och täcker alla mina
grundbehov och mer därtill. En dragkedja, ett
knapphål eller en fåll är lätt att fixa.
HUSQVARNA VIKING® erbjuder ett stort urval
av pressarfötter och tillbehör. Jag kan utöka
mina sömnadskunskaper och färdigheter för att
skapa precis vad jag vill!

in maskinen – perfekt för nybörjare som mig. Den stora sömnadsytan gör den dessutom
perfekt för större projekt. Med över 80 sömmar kan jag få allt att se unikt ut.

GÖR NÅGOT VACKERT AV DET
ALLDAGLIGA
Med maskinens 82 nytto- och dekorsömmar
kan du göra något unikt av nästan allt. Ge dina
plagg, handdukar, kuddar och mycket mer en
helt egen stil.

SKAPA ETT MYSIGT HEM
Sömnadsytan på 200 mm ger gott om utrymme för stora
sömnadsprojekt, som quiltar, heminredning och plagg.
Den var perfekt när jag sydde på en pom-pom-kant
på mina gardiner och gjorde en egen muffinstavla.
Två projekt som har hjälpt mig att skapa ett
mysigt hem av den här lilla lägenheten.

Start/stopp-funktionen ser till att du håller en
jämn sömnadshastighet, vilket är viktigt när
du syr dekorsömmar. Du kan dessutom ställa
in hastigheten efter din nivå.
Förlängningsbord finns som tillval

